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1.

Kokouksen avaus
Suvi Takko avasi kokouksen,
Esiteltiin työjärjestykseen tehdyt muutokset: lisätty kohdat 6 ja7, muutettu kohtaa 5.

2.

Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiden
valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Suvi Takko ja sihteeriksi Kitty Wancke sekä
pöytä ki rjanta rkastajiksi ja ää ntenlaskijoi ksi Sa nna Suvanto ja Elina Kil pelä inen.

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettii n kokous laill isesti kokoon kutsutu ksi ja päätösva ltaiseksi

4.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyvä ksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Vuoden

2OL8

tilin- ja

toiminnantarkastuksen, tuloslaskelman

ja taseen sekä

toiminta kertomuksen esittely.

Esitettiin seuran tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomus, tuloslaskelma ja tase sekä

toimintakertomus vuodelta

2018, Hyväksyttiin seuran tilintarkastus-

ja

toiminnantarkastuskertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus vuodelta 2018.
Todettiin, että vuoden 2018 tulos oli ylijäämäinen 2284,63e. Tällä hetkellä seuran jäsen- ja
taloustilanne on hyvä. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2018

6.

Sääntömuutos

Hyväksyttiin sääntömuutos kahden tilintarkastajan muuttamiseksi yhdeksi
toiminnantarkastajaksi, Sääntömuutos on hyväksytty 20L8 syyskokouksessa ja astuu näin
voimaan tämän kokouksen päätöksellä.

7.

Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot 2019

Päätettiin toiminnantarkastuksen kehotuksesta hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden
palkkioista vuodelle 2019 seuraavaa: seura maksaa hallituksen jäsenten jäsenmaksut
palkkioksi. Säännöissä määrätyille pakollisille toimihenkilöille maksetaan päiväraha ja
matkakorvaukset liiton ohjeen mukaan. Suvi Takko toimii seuran kilpailuissa ja tapahtumissa
ratamestarina omia lähtömaksujaan vastaan.
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8.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen L3.30.

Puhee

Sihteeri

Suvi Takko

Kitty Wancke

Pöytäkirja on tarkastettu ja se vastaa kokouksen kulkua
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Pöytä ki rja nta rkastaja

Pöytäki rja ntarkastaja

Sanna Suvanto

Elina Kilpeläinen

Liite 1 Toimintakertomus vuodelta 20LB
Liite 2 Tasekirja 2018

umbölen Ratsastajat ry
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NTA JA TAPAHTU MAT

Vuonna 2018 seuran kilpailutoiminta oli erittäin aktiivista. Seura järjesti keskiviikkokisojen 4O-vuotis
juhlavuoden kunniaksi kolme sarjakilpailua eri korkeuksilla. Keskiviikkokilpailuja järjestettiin kolmet,
1-tason kouluratsastuskilpailuja kahdet sekä järjestettiin yhdet working equitation kilpailut. Jäsenille
ja Gumbölen Ratsastuskeskuksen asiakkaille suunnattuja este- ja koulurataharjoituksia järjestettiin
lähes kuukausittain.

Kilpailutoiminnan lisäksi seura järjesti Tietoisesti taitava ratsastaja ja Hevosen ruokinta -luennot,
kevättalkoot, pikkujoulut, tallimestaruuskilpailut, joulukatrillin sekä yhteisen HIHS-lipputilauksen.
Esteka ustoa pä ivitetfi n ja ku n n ostetti i n m erkittävästi.
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TIEDOTUS JA JÄSENISTö

Seuralle luotiin julkinen facebook-sivu, seuran jäsenille suljettu facebook-ryhmä sekä julkinen
instagram-tili. Nettisivujen käyttöä tehostettiin. Uusi GDPR huomioitiin SRL:n ohjeiden mukaan.

Virheen vuoksi seuran jäseniltä laskutettiin 5e suuremmat jäsenmaksut, joita seura palautti
käteiskassasta jäsenilleen kauden kilpailuissa ja tapahtumissa. Useat ilmaisivat toiveensa käyttää
oman 5 euroaan seuran toimintaan palautuksen sijaan.
Seura lähetti joukkueet kouluratsastuksen alue ja sm joukkuemestaruuksiin. Tulevaisuuden vastaavia
jou kkueita va rten ha n kittii n 10 edustushuopaa.

